ADLER Aqua-Tint

89051 ff

0,1-1,0 %

Leírás
Vízzel hígítható, fényálló, magas fényű színezék-koncentrátum.
Minden színárnyalata egymással minden arányban keverhető, ezáltal igen széles színskála
állítható elő.

Alkalmazási területek
Bútorok és belső építmények bevonásához használt, vízzel hígítható lakkok színezése,
ha natúr felületen hangsúlyozni kívánja a fa erezetét és szép, élénk pórusrajzot akar elérni,
hasonlóan mint a pórustrajzoló oldószeres lakkoknál.
ha a pácolt felület színét mélyíteni, ill. változtatni kívánja.

Feldolgozás
Ha színtelen lakkot kíván színezni, rendszerint csak a fedőlakk színezendő.
Színezett lakkok esetén, a problémamentes feldolgozás érdekében, az alap és a lakk közötti
színeltérés túl nagy ne legyen.
Natúr ill. nagyon világos színre pácolt alapok esetén a fedőlakkba 0,1 - 1,0 súly-% színezék
adagolását ajánljuk.
Sötét fák ill. sötétre pácolt felületek esetében az adagolt színezék aránya 5 súly-%-ig terjedhet.
Finom pórusú lombhullató fafajták (cseresznye, bükk, körte, éger, stb.) esetében előszeretettel
alkalmaznak színes fedőlakkokat. Erre a célra javasoljuk speciális koncentrátumainkat (ADLER
Aqua-Tint Mittel – középszín vagy ADLER Aqua-Tint "Kirsch" - cseresznye), irányadóként kb. 1
súly-% arányban.
A lakkozás előtt okvetlenül végezzen az eredeti felületen egy próbalakkozást, hogy meg
tudjon győződni a választott színárnyalatról ill. a lakkozás eredményéről. A lakkozandó
felület és a kiválasztott szín megfelelő harmóniája esetén, kivételes esetben, a színezett
lakkal alapozhat is és felőlakkozást is végezhet.

Csomagolás
250 ml
11-09 (10-09 helyett)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com
Útmutatónk az ismeretek mai szintjét tükrözi, célja a vásárló/felhasználó legjobb tudásunk szerinti tájékoztatása. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mindenkori alkalmazási területet
és feldolgozási körülményeket. A szállított termék alkalmasságát és használatának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy
mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink“ érvényesek. Jelen kiadással, minden korábbi műszaki
adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk.

Folytatás

ADLER Aqua-Tint 89051 ff

Tárolás
Hűvös, fagymentes helyen

Tárolási idő
Eredeti, zárt csomagolásban 1 év.

Színárnyalatok
Gelb (sárga)
Orange (narancssárga)
Rot (vörös)
Braun (barna)
Blau (kék)
Schwarz (fekete)
Weiß (fehér)
Kirsch (cseresznye)
Buche natur (bükk, natúr)
Kirsch Gold (cseresznye, arany)
Tabak
Birne (körte)
Nussbraun (mogyoró)
Mahagoni
Oliv (olajzöld)
Grau (szürke)
Hell - Fichte, Esche (világos
lucfenyő, kőris)
Mittel – Buche, Kirsch
(középszínű bükk, cseresznye)
Dunkel – Nuss, Palisander
(sötét mogyoró, paliszander)
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